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Unes vacances belgues

Entre Les vacances de Maigret, de Georges Si-
menon, i Les vacances de M. Hulot hi ha en 
comú el títol i que tots dos protagonistes vi-

uen les seves històries fumant en pipa. Les vacan-
ces de Maigret són de finals dels anys 40 i Les va-
cances de M. Hulot de començaments dels 50. 
Entremig hi ha la sortida d’una guerra mundial 
i l’entrada a tres dècades de prosperitat econò-
mica i social (a França, s’anomenen els Trente 
Glorieuses), un prodigi que potser Europa no tor-
narà a viure en molt de temps.  

Aquest mes de juliol, l’editorial Navona ha en-
cetat, amb Les vacances de Maigret, l’aventura de 
traduir les novel·les del comissari del 36, Quai des 
Orfèvres, i la persona designada per a aquesta fei-
na ha estat l’Emili Manzano, que en sap un munt 
de Simenon, encara més de tota mena de no-
vel·les i de llibres i, pel damunt de tot, en sap molt 
de vacances. Ningú no ha fet vacances a la seva vi-
da com les fa l’Emili Manzano. Els anys que he 
treballat al seu costat han significat per a mi unes 
formidables vacances plenes de literatura. Per-
què les vacances són de qui se les treballa, o si més 
no de qui se les estima i, també, de qui s’estima 
el que fa. És cert que, a diferència de Maigret, Si-
menon era belga i no pas francès. Sembla que ai-
xò, però, no ho volien reconèixer els crítics bel-
gues d’aquell temps. Així, al seu compatriota i 
contemporani, l’escriptor S.A. Steeman (alesho-
res molt popular), un crític literari el va anome-
nar “el Simenon belga”.  

Molt més a prop en el temps històric (l’any 
1947) de les vacances del comissari Maigret (a 
la ciutat balneari de Les Sables d’Olonne, la 
Vendée), que de les vacances del senyor Hulot 
(a la ciutat balneari de Saint-Nazaire, el Loira 
Atlàntic), tenim també les vacances de Carlos 
Prullàs (a la vila costanera del Masnou, el Ma-
resme), el protagonista d’Una comedia ligera, la 
ja clàssica novel·la d’Eduardo Mendoza. Les no-
vel·les de Mendoza quan surten són ben moder-
nes; això ho fan, però, per convertir-se en clàs-
sics. A la seva manera, el Masnou resultava ales-
hores Les Sables d’Olonne belga, és a dir, el que 
no era musclo era patata fregida, però en fran-
cès d’Escola Pia. Actualment, l’Emili Manzano 
viu a Mallorca i, a ca seva, llegeix Simenon a pla-
er encara que ens diguin que l’està traduint. Pe-
rò fa vacances amb un llibre a la mà, com fem 
tots els lectors.!

JAVIER PÉREZ ANDÚJAR
AIXÒ NO CAL DIR-HO

La mort de Liza

Una nena que es deia Liza, de 
quatre anys, afectada per la 
síndrome de Down, va mo-

rir diumenge passat a conseqüèn-
cia de l’impacte d’un míssil rus 
mentre caminava cap a casa del seu 
logopeda, a la ciutat ucraïnesa de 
Vínnitsia. 

Que el lector em permeti usar 
avui dues llicències poc recomana-
bles en la literatura, llevat de la po-
esia: la primera persona del singu-
lar i el sentimentalisme. 

Jo tenia un germà amb síndro-
me de Down, mort als 58 anys, ja en 
fa uns quants. No el va matar nin-
gú, ni a casa volíem de cap manera 
que es morís: era el més estimat de 
la família, i ell el que més estima-
va tothom, com escau a aquestes 
criatures. Això sí: quan ens posà-
vem en rengle els altres tres ger-
mans, a tres o quatre metres d’ell, 
i li preguntàvem: “A qui estimes 
més, Xavier?”, ell venia sempre cap 
a mi. Els meus germans no ho aca-
baven d’entendre. 

Es podia entendre: no va apren-
dre mai a llegir –llegir és propi 
d’aquesta secció del diari–, però li 
agradava molt la música. Teníem 
aquesta afinitat. A mi m’agrada-
ven molt els clàssics –Haydn, Mo-
zart, Beethoven–, però a ell tot ai-
xò li semblava massa enrevessat. 
Escoltava tothora, dia rere dia, 
cançons de Manolo Escobar, aneu 
a saber per què, i, per damunt de 
tot, com si volgués conciliar-se 
amb un cel que tenia obert des que 
va néixer, el Virolai, que se sabia 
de memòria: “Rosa d’abril...”, en-
cara que s’entossudia a dir “il·lu-
minau la catalana terra”, en 
comptes d’“il·lumineu”. No esta-
va per gramàtiques, i així va que-
dar la lletra. 

Néixer sense pecat original 
Liza sí que ha trobat una mort de 
criatura: la canta Mahler en el seu 
cicle Kindertotenlieder, que no vol 
dir “Cançons dels nens morts”, sinó 

“Cançons dels que han mort de cri-
atura”. Els seus avis, pares i ger-
mans l’han plorat igual, segurament 
més, que si hagués nascut sense cap 
discapacitat.  

He vist la foto de Liza dins el ta-
üt –i això que als Down no els agra-
da que els tanquin en una habitació, 
menys encara dins un armari– i he 
pensat que totes les criatures que 
moren tan petites són angèliques, 
però els malalts com ella encara 
més. Són criatures que han nascut, 
a diferència de qualsevol mortal, 

sense pecat original. No solament 
això: mai no fan mal a ningú, som-
riuen d’una manera beatífica, i 
molts d’ells són més feliços que tot-
hom pel sol fet que no saben que un 
dia moriran.  

A Liza li ha arribat una mort pe-
titona, i ara la mort ha entrat en les 
ànimes dels que l’estimaven d’una 
manera més genuïna, inapel·lable. 
Perquè totes les morts són injustes, 
però la dels innocents, la dels que no 
coneixeran mai ni l’odi ni la venjan-
ça, és la més injusta de totes.!
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